BESLUIT:

Burgemeester en wethouders van Borculo,
gezien het vezoek voor het wijzigen van de begrenzing van het agrarisch bouwperceel voor de
uitbreiding van de varkenshouderijte kunnen realiseren, gelegen aan de Platvoetsdijk 20 te Borculo
en kadastraal bekend gemeente Borculo, sectie F, nrs. 48,49,50, 51 ,57,743 en787;

ovenregende dat het agrarisch bouwperceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied,
integrale heziening" en daarin de bestemming heeft van "agrarisch gebied met landschapswaarden
hmr, met agrarisch bouwperceel" (ged.) en "agrarisch gebied met landschapswaarden hmf'(ged.);
dat de begrenzing van het agrarisch bouwperceel kan worden gewijzigd met toepassing van artikel
11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
dat derhalve geen planologisch beletsel aanwezig is om over te gaan tot wijziging van de begrenzing
van het agrarisch bouwperceel binnen de bestemming "agrarisch gebied met landschapswaarden

hm/';
dat het voornemen tot toepassing van artikel 1l van de Wet op de Ruimtel'tjke Ordening met ingang
van 25 november 2004 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
dat gedurende voornoemde termijn tegen ons voornemen tot toepassing van artikel 11 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening geen zienswr¡zenziln ingediend;
gelet op artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het bestemmingsplan "Buitengebied,

integrale heziening";

BESLUITEN
Het bestemmingsplan "Buitengebied, integrale heziening" te wijzigen door toepassing van artikel
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het wijzigen van de begrenzing van het agrarisch
bouwperceel, gelegen aan de Platvoetsdijk 20 te Borculo, kadastraal bekend gemeente Borculo,
sectie F, nrs. 48,49,50, 51 ,57,743 en787; zoals aangegeven op de hierbij behorende bijlagen.
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND met betrekking tot de goedkeuring
van vorenvermeld wijzig ingsplan.
PLANPROCEDURE

De wijziging is vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Berkelland d.d. 9 november 2004
Aan het vereiste van overleg met belanghebbenden is voldaan.
Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit is ter goedkeuring door burgemeester en wethouders verzonden op 17 december
2004.
BEOORDELING
Het besluit geeft ons geen aanleiding tot onthouding van goedkeuring.
BESLUIT
Wú hebben - gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het
vorenstaande in aanmerking nemende - vorenbedoeld besluit tot wijzigen goedgekeurd.
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verzoek om informatie

ln antwoord op uw schrijven gedateerd 29 maart 2005, bericht ik u dat er
zover bij de Raad,van State bekend geen beroep en/of verzoek om schorsing
casu guo voorlopige voorziening is ingesteld inzake kenmerk
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